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Algemeen 

• Kleine stilstaande waterelementen voor biodiversiteit, 
klimaatadaptatie en integraal waterbeheer 

 

• Start voorjaar 2017 - meerjarenproject 

 

• Nieuwe deelprojecten in de toekomst - andere doelstellingen en 
doelgroepen – relaties tussen deelprojecten 

 

• Projectvoorstellen kunnen van iedereen komen 

 

 

 



Deelprojecten 

• Deelproject 1: kaart en basiskwaliteit waterelementen in kaart brengen  

 

• Deelproject 2: in kaart brengen van populatiedynamieken amfibieën 

 

• Deelproject 3: in kaart brengen populatiedynamieken waterinvertebraten 
(waterroofkevers, waterwantsen) 

 

• Deelproject 4: onderzoek parameters onderhoud poelen met prov Antwerpen. 

 

• Deelproject 5: oproep projectjes in kader van onderzoekseducatie meets CS 

 

• Deelproject 6: onderzoek ESD van waterelementen (klimaatadaptatie, integraal 
waterbeheer, biodiversiteit): Vito, Inbo, Likona, natuurpunt, … 

• … 

 

 

 



Deelproject 1: 
• Doelstelling: poelenkaart en basiskwaliteit waterelementen in 

kaart brengen (biotische index, plankton, planten, chemie; algemene status, soorten algemeen) 

 doelgroep acties 

Thesisstudent(en) 
o.b.v. LIVEC  

Poelenkaart up-to-date maken. partners RL, LILA, provincie, AGIV, 
INBO, HYLA (Natuurpunt), prov. Antwerpen 

2+3de graad SO Educatief dagproject: uitgebreide vijverbiotoopstudie + chemische 
wateranalyse met onderzoekseducatie  

Hogeschool UCLL en 
(PXL ) 
lerarenopleiding 

Studenten volgen project met gids en studenten begeleiden 
leerlingen 2de graad ASO met gids o.l.v. Lieve Evens 

Hoge school UCLL 
chemie 

extra chemische analyses waar noodzakelijk (latere fase) - O.l.v. 
Bert Lambie/ Ludo Leijnen: slib analyse 

vrijwilligers Vrijwilligers  al dan niet verbonden aan natuurorganisatie: 
organisatie van cursus analyse waterelementen i.s.m. LILA 

Limburgers Oproep in kaart brengen van waterelementen en oproep tot 
meten basiskwaliteit 



Onderzoekseducatie 

– introductie en verkennen (oriënteringsfase) 

– Opzetten van onderzoek (voorbereidingsfase) 

– Uitvoeren van onderzoek (uitvoeringsfase) 

– Concluderen (reflecteringsfase) 

– Presenteren 

– Verdiepen/verbreden 

NME  (vijverbiotoopstudie) 

– Relatie met omgeving 

– Abiotische kenmerken 

– Biotische kenmerken 

– Ecosysteem relaties (voedselweb, concurrentie, …) 

– Fysicochemische parameters 

Citizen science 

Natuurbeleving 

  

Inzoomen op educatief dagproject 
 



Kaart voor Limburgse kleine 
waterelementen 



Basiskwaliteit water en biodiversiteit van 
waterelementen in Limburg 
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actie Tijdstip 

start 

duur 

Aankomst  9h30  

Verwelkoming gids + geocache naar de poel (optioneel) 9h30 20 min 

Klaarmaakfase: materiaal klaarleggen, uitleg, plaats innemen) 9h50 20 min 

deel 1: kenmerken omgeving, abiotisch, biotisch 10h10 60 min 

Pauze 11h10 10 min 

Deel 2: biotische index + ludieke opdracht rond ecosysteemrelaties 11h20 90 min 

Lunch 12h50 30 min 

Deel 3: fysico-chemische parameters (bootje) 13h20 90 min 

Opruimen 14h50 20 min 

Terug naar vertrekplaats (materiaal brengen) 15h10 15min 

Vertrek  fietsen 15h25 30 min 

Aankomst school 15h55   



Citizen science online 

• Gegevens uploaden of raadplegen 

 



Met de monibus en een gids van poel tot 
poel 


